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Na de inwijding van de tempel bad de koning en God reageerde hierop. (2 Kron.7) 

God reageerde met vuur uit de hemel, en het verteerde het brandoffer, en de 

heerlijkheid van God vervulde het huis. Toen was Gods aanwezigheid werkelijk 

daar aanwezig. Vandaag is God in geen enkel kerkgebouw aanwezig, zoals men 

destijds volkeren wilde wijsmaken! Ook is God niet aanwezig in de kathedraal te 

Parijs zoals de Franse kardinaal opnieuw dit wilde laten geloven!  

Na het gebed van Salomo knielde het volk en aanbaden, en dankten, omdat Gods 

goedheid te ervaren was. Toen was er muziek om God te behagen, en niet zichzelf, 

zevendagen lang. Het feest der loofhutten! 

Salomo bad 
 

Koning Salomo kreeg antwoord in de nacht, daar bevestigde God dat deze plaats 
een huis van offeranden en gebed zou zijn. Wat een vreugde zal er zijn gekomen in 
het hart van Salomo, na al zijn werk volgens plan, voor de nieuwe tempel.  
 

Maar de plaats, die de HERE, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal 
om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult 
gij gaan. Deut.12:5 
 
Telkens als wij verhoorde gebeden hebben zijn wij blij en danken God. Wat gebeurde 

jaren later? Was het nog een huis om te bidden om vergeving, om te bidden tot God 

met al zijn noden, om beloften te doen en zegen te ontvangen?  Let op wat Jezus 

sprak:  

Lucas 19:46 en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En mijn huis zal een bedehuis 

zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. 

Godsdienst werd misbruikt voor geldgewin, ook het Babels christendom of de 

wereldkerk  is tot een rovershol gekomen als instituut! Daarom gaat weg uit Babel 

leert de Bijbel, want er komen oordelen! God is niet aanwezig in het Vaticaan!!! 
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GOD WAARSCHUWDE SALOMO 
 

2 Kronieken 7:13 Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer 
Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest 
onder mijn volk zend, 

Wanneer wij onze huidige maatschappij onder ogen zien op het godsdienstig terrein, 

dan leven wij ook hier, in een God vergeten land. Ons land bleef enkel over, met 

demonische traditie en kerkregels. Ceremonies verbonden met eten en drinken op 

feestjes. 

DRIE PIJNLIJKE STRAFFEN GODS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Als God de hemel toesluit, dan worden wij niet gezegend, maar wij krijgen 

problemen met droogte, dat invloed heeft op onze landbouw en de ganse 

samenleving. Velen nemen snel besluiten: Het is de reden van klimaatverandering! 

Men denkt niet meer aan de God van Israël, de enige God. Aanhouden droogte kan 

leiden tot hongersnood of niet? Horen wij klagen over watertekort vandaag? Vul zelf 

maar in…. 

Als God sprinkhanen zendt en de 

oogst kaalvreet, is het ook geen zegen! 

De vruchten waar ze zijn, verdwijnen. 

Nog niet zolang geleden hoorden wij 

over een sprinkhanenplaag, wat 

zorgde voor een ramp!  Sprinkhanen 

in de Bijbel staan symbool voor 

aanzienlijken, als ambtenaren, 

“Wealthy businesspeolple” zeer  rijke 

handelaars.  

gij hebt uw kooplieden talrijker gemaakt dan de sterren des hemels - verslinders ontplooien 
de vleugels en vliegen weg. Nahum 3:17 Uw aanzienlijken zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als 
een zwerm sprinkhanen, die zich, zolang het koud is, op de muren legeren; als de zon opgaat, 
vliegen zij weg, en onbekend is hun plaats. Waar zijn zij? 
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Indien Ik de pest onder mijn volk 

zend….De Jewisch Study Bible schrijft: 

“If I send an epidemic of sickness 

among my people”  

Het doet ons denken aan het 

tegenwoordige Coronavirus Covid 19 

welke zeker niet tot zegen is voor vele 

mensen. Sterven aan een longziekte, 

economisch ten onder gaan is triestig. 

Het kan ook nog oorzaak worden van oorlog, waar niemand aan durft te denken. 

Iedereen hoopt op een normalisering van onze samenleving. Maar wie denkt aan 

God? Wie wil nog naar Hem luisteren? Wie wil veranderen van denken, na een tijd 

waar men eens kon nadenken? God zond Zijn zoon en wie luistert er nog naar 

Jezus, zoals hij leerde in de Bijbel? Laat Jezus regeren in uw hart, en blijdschap zal u 

overheersen.  

 Israël leed onder deze straffen, omdat ze andere goden hadden aanbeden in 

Egypte. Heidenen zijn niet beter, zij aanbidden nog steeds vele afgoden, aangeleerd 

van kinds af door de R.K.K. Gods geduld komt ten einde!  

2 Kronieken 6:38 wanneer zij zich dan tot U bekeren met hun gehele hart en met 
hun gehele ziel in het land van hen die ze in gevangenschap 

weggevoerd hebben, wanneer zij bidden in de richting van hun 
land dat Gij hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die Gij verkoren hebt, en 
van dit huis dat ik voor uw naam gebouwd heb -hoor dan uit de hemel, de vaste 
plaats uwer woning, naar hun gebed en smekingen, verschaf hun recht en 
vergeef uw volk hetgeen waarin zij tegen U gezondigd hebben. 
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